
Resultaten van de doelen in het beleidsplan 
 
Eind 2013 zitten we precies op de helft van ons opgestelde bedrijfsplan (begin 2012-eind 2015). 
Een goed moment om het beleidsplan en de doelen die we ons gesteld hebben, te evalueren. 
 
 

Doelen 
Doelen beleidsplan 2012-2015 

In 2015 hebben we meer naamsbekendheid 
gekregen, door allerlei activiteiten die we 
georganiseerd hebben op het gebied van 
draagvlak 

In 2012 en 2013 heeft Kwagala op de 
vakantiebeurs en de wereldwijzer 
vrijwilligersdagen (2 per jaar) gestaan. Wij 
hebben door de vrijwilligers die we afgelopen 2 
jaar hebben uitgezonden, meer 
naamsbekendheid opgedaan. We moeten echter 
onze beurzen écht uitkiezen, omdat de voorzitter 
deze beurzen coördineert naast een fulltime 
baan. We kunnen dus niet overal gaan staan. 
Langzaam aan krijgen we echter steeds meer 
naamsbekendheid. Ivm de drukte met beurzen en 
vrijwilligers, heeft Kwagala de afgelopen 2 jaar 
weinig evenementen kunnen organiseren. Wel 
hebben we op verschillende kerstbeurzen en 
open dagen gestaan om geld in te zamelen. 

In 2015 is ons projectbestand uitgebreid van 2 
naar 5 projecten 
 

We zijn in 2012 gestart met nieuwe projecten; 
Zenji Zanzibar (Chako), de kraamkliniek en de 
dovenschool. Na lang wikken en wegen bleek de 
kraamkliniek en de dovenschool niet dusdanig om 
vrijwilligers te laten verblijven. Om die reden zijn 
we eind 2012 weer gestopt met deze projecten. 
Begin 2013 is Kwagala een samenwerking 
aangegaan met een andere organisatie. Samen 
zenden wij vrijwilligers naar Tikondane in Zambia. 
Hier is echter tot op heden weinig vraag voor. 
Eind 2013 is Kwagala een samenwerking gestart 
met USPCA, het eerste en enige asiel in 
Oeganda. Momenteel ondersteunen wij dus 5 
projecten: Oeganda (2x), Zambia, Zanzibar en 
Thailand 

In 2015 zenden wij minimaal 25 vrijwilligers per 
jaar naar één van onze buitenlandse projecten. 
 

In 2012 heeft Kwagala in totaal 8 vrijwilligers 
uitgezonden naar één van onze projecten. In 
2013 was dit aantal hetzelfde. We hebben zelfs 
een vrijwilliger die in 2012 én 2013 met Kwagala 
is weggeweest. Hier zijn we trots op. We horen 
van veel mensen dat zij het prettig vinden dat 
Kwagala zo persoonlijk is. Het traject van 
voorbereiden kost veel tijd, juist omdat Kwagala 
kiest voor de persoonlijke aanpak. Om deze 
reden kunnen we momenteel ook nog niet nog 
meer vrijwilligers uitzenden, omdat de voorzitter 
van Kwagala alle gesprekken alleen doet, naast 
een fulltime baan. Wellicht dat in de toekomst 
hierin wat veranderingen zullen plaatsvinden, 
zodat we meer tijd hebben om op beurzen te 
staan en dus ook meer vrijwilligers kunnen 
plaatsen. 

 



Projecten 

Huidige projecten vanuit het beleidsplan – begin 2012 

Thai Child Development Foundation Kwagala werkt samen met TCDF vanaf de 
oprichting in 2010. TCDF is een stabiel project 
waar we eind 2013 nog steeds mee 
samenwerken. 

Creative Infant School Vanaf begin 2012 werkt Kwagala samen met CIS. 
In 2012 betaalde sponsoren 150 euro voor 1 jaar. 
In 2013 is alles herberekend en betaald iedere 
sponsor maar 65 euro per kind per jaar. Ook met 
dit project blijven we doorgaan de komende tijd. 

Privéreizen door Kenia en Tanzania Vanaf begin 2012 werkt Kwagala samen met Go 
Africa. Wij zijn een samenwerking aangegaan om 
vrijwilligers die in Kenia/Tanzania vrijwilligerswerk 
doen, een reis aan te bieden. 

Budaka Children’s Home Budaka bleek niet in de visie van Kwagala te 
passen. We hebben daarom ook geen vrijwilligers 
uitgezonden naar dit project. 

 

 

Toekomstige projecten vanuit het beleidsplan – evaluatie begin 2012-eind 2013 

Budaka Children’s Home Budaka bleek niet in de visie van Kwagala te 
passen. We hebben daarom ook geen vrijwilligers 
uitgezonden naar dit project. 

Dovenschool De uitgangspunten en visie van de dovenschool 
bleek niet in de visie van Kwagala te passen. Na 
een pilot met vrijwilligers hebben we besloten niet 
in zee te gaan met dit project. 

Kraamkliniek De uitgangspunten en visie van de kraamkliniek 
bleek niet in de visie van Kwagala te passen. Na 
een pilot met vrijwilligers hebben we besloten niet 
in zee te gaan met dit project. 

Zenji Zanzibar In de zomer van 2012 zijn we gestart met dit 
project. De onderlinge communicatie verliep 
uitstekend en de eerste vrijwilligers meldde zich 
al snel aan. Momenteel is Zenji ons best lopende 
project. We zijn hier erg trots op. 

Verkoop Begin 2012 heeft Kwagala “FAIR by Kwagala” 
opgericht. Met name door het project in Zanzibar, 
kregen we steeds meer fairtrade producten van 
projecten. Langzaam hebben we dit opgezet. 
Momenteel verkopen we onze producten op 
beurzen en via onze eigen webshop. 

 

 

 

 

 

 



Nieuwe projecten, welke niet in het beleidsplan beschreven zijn 

Tours in Oeganda Kwagala werkt vanaf half 2012 samen met 
Rungu, een Nederlands/Ugandese touroperator. 
Wanneer vrijwilligers een project doen in 
Oeganda en daarnaast willen reizen, brengen wij 
hen in contact met Rungu. 

Tours in Zanzibar Kwagala werkt vanaf half 2012 samen met Zenji 
Zanzibar. Het project is onderdeel van een hotel, 
welke tours aanbiedt. Wij brengen onze 
vrijwilligers met hen in contact, zodat ze op vrije 
dagen het eiland kunnen verkennen. 

Oprichting Kwagala Centre Kwagala is momenteel (eind 2013) aan het 
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om zelf 
een project te starten in Oost-Afrika. In de eerste 
instantie hebben we onderzoek gedaan in 
Oeganda, maar hier bleek het niet mogelijk. 
Momenteel bekijken we de mogelijkheden in 
Zanzibar. Kwagala heeft een ondernemingsplan 
geschreven voor dit project. Het Kwagala Centre 
zal een gezondheidscentrum worden waar 
kinderen met een beperking dagbehandeling 
zullen krijgen. 

 


